
 

http://kazeroon.sums.ac.ir   

 
سی براي برنامه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید. در روزي انقالب اسالمی سیاستهاي اساسالهاي پس از پی در اولین

شوراي بررسی برنامه ها و تشکیالت در وزارتخانه ایجاد شد این  هاي برنامه ریزي ، شورایی به نامبه منظور سازماندهی جریان 1359ل سا
شوراي بررسی وظیفه داشت با همکاري گروههاي تخصصی برنامه هاي  . شورا نیز به تشکیل چندین کمیته تخصصی اقدام کرد

از کار کمیته هاي مختلف  . گروه بررسی برنامه ها و تشکیالت پس پیشنهادي را بررسی و نتیجه را به شوراي معاونان گزارش کند
برنامه هاي بهداشتی به شوراي معاونان وزارتخانه  هاي در زمینه سیاست ها ، خط مشی ها و اولویت 1360گزارش اولیه خود را در سال 

اجرایی به منظور مسیر و حجم عملیات  .درنتیجه طرح گسترش شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور مورد تاکید قرار گرفت ارائه نمود که
و اطالعات اقلیمی ، جمعیتی ، فرهنگی کارشناسان مجرب استانها اقدم به گردآوري گسترش شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور 

کارشناسان و مسئوالن طرحهاي گسترش ارائه شده هر شهرستان توسط شهرستانها نمودند که پس از بررسی ارتباطی مناطق روستایی 
تهیه گردید و پس از آن زمینه جدي اجراي طرحهاي شبکه ها فراهم شد  1363شهرستانها در سال کشوري اولین نسخه طرح گسترش 

      اعتباري معادل   شبکه بهداشت و درمان در یک شهرستان از هر استان مجلس شوراي اسالمی براي راه اندازي 1363در اسفند ماه 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براي به  1364در سال  ، ت قرار دادهداري وقمیلیون ریال در اختیار وزارت ب 500میلیارد و  2

درمانی  -ش شبکه بهداشتیهزینه گرفتن اعتبارات گسترش شبکه هاي بهداشت و درمان اقدام به تشکیل واحدي به نام ستاد گستر
با توجه به  این واحد .رش قرار گرفت که در استان فارس شهرستان فسا به عنوان شهرستان نمونه زیر پوشش طرح گستکشور نمود
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این  و در طول همچنان به فعالیت خود ادامه داده نزدیک به سه دههپس از گذشت اداري و مدیریتی و حجم عملیات اجرایی  شرایط
محول  به این واحد اجراي طرح پزشک خانواده 1384ملتر گردیده است. از سال  اي داشته و سال به سال کا تغییرات عمدهسالها 

 گردیده که گستردگی این برنامه سایر فعالیتهاي واحد را تحت الشعاع قرار داده است.

درمانی در مرکز بهداشت شهرستان مستقر می باشد و در واقع رابط بین واحد هاي پشتیبانی و  –واحد ستاد گسترش شبکه بهداشتی 
ی نظارت دارد و در راستاي اهداف خود یعنی تامین و ارتقاء مانو بر پوشش کامل خدمات بهداشتی درواحدهاي فنی بهداشتی است 

و بهداشت عمومی در شهر و روستا و افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی در منطقه تحت پوشش  سطح سالمت
  خود تالش می کند.

 ز مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی،وظیفه اصلی این واحد ، گسترش و توسعه فضاي فیزیکی ، تامین نیروي انسانی و تجهی
  پایگاهها و خانه هاي بهداشت و پشتیبانی این واحدها از نظر پیگیري تعمیرات و کسري تجهیزات و ......... می باشد .

نفر را تحت پوشش قرار داده است که هزار  300بالغ بر در گستره جفرافیایی وسیعی جمعیتی  مرکز بهداشت شهرستان کازرون
العاده زیاد  گونه برنامه ریزي خدمات بهداشتی درمانی بدلیل افزایش جمعیت و حاشیه نشینی جمعیت شهري و پراکندگی فوقهر

به گروه توسعه شبکه و  1388. در واحد ستاد گسترش شبکه کازرون که از سال  پذیردمناطق روستایی با مشکالت زیادي انجام می 
  نفر پرسنل بر اساس وظایف تعیین شده مشغول انجام وظیفه می باشند . 5ت ارتقاء سالمت تغییر نام یافته اس
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    1389پرسنل شاغل بر اساس نوع استخدام در سال  دتعدا

  کل  شرکتی  قراردادي  طرحی  پیمانی  رسمی

237  103  10  40  39  429  

 

  
  ( داراي پست )   1389تعداد پرسنل شاغل بر اساس نوع اشتغال در سال   

  

پرسنل شاغل تعداد 
  در محل اخذ پست

تعداد پرسنل شاغل 
  مامور در سیستم

تعداد پرسنل مامور در 
خارج از سیستم 

  بهداشتی

تعداد پرسنل مامور در 
  خارج از استان

تعداد پرسنل مامور 
  در شهرستان دیگر

تعداد پرسنل مامور به 
  تحصیل

268  72  20  1  5  4  
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  نیاز به احداث استقرار موقت  استیجاري  ملکی  غیر فعال  فعال  برابر طرح  نوع واحد  ردیف

  0  0  0  2  0  2  2  مرکز شهري  1
  0  0  0  7  0  7  7  مرکز شهري روستایی  2
  1  0  1  11  0  12  12  مرکز روستایی  3
  1  0  0  12  1  12  13  پایگاه بهداشتی  4
  19  4  16  75  4  94  98  خانه بهداشت  5
  0  0  0  3  0  3  3  تسهیالت زایمانی  6

  21  4  17  110  5  130  135    جمع کل
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